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چکیده
این پژوهش ،به طراحی ساختار کنترلی با استفاده از کنترلکننده تناسبی انتگرالی همراه با پارامتر جبرانساز در
فضای حالت غیرکمینه ( )NMSS1میپردازد .شناسایی سیستم به روش RIVID2از طریق  Simulinkنرمافزار متلب
و با استفاده از جعبهابزار Captain3جهت به دست آوردن مدل سیستم صورت گرفته است .سپس ساختار کنترلی
چند ورودی-چند خروجی ( )MIMO4در حالت مربعی برای یک سیستم  8×8توسعه داده شد تا کیفیت محصوالت
جانبی حفظ گردد .در ادامه بهینهسازی مصرف انرژی فرآیند ،با تعریف تابع هدفی بر مبنای کمینه نمودن میزان
هزینه انرژی انجام شد .بر مبنای نتایج بهدستآمده ضمن حفظ کیفیت محصوالت ،بخار ورودی به برج اصلی 19/8
درصد ،بخار ورودی به عریانساز گازوئیل  10/255درصد ،بار حرارتی ورودی به عریان ساز نفتا  3/83درصد ،بار
حرارتی ورودی به عریان ساز نفتسفید  3/41درصد کاهش یافتند و تنها بار حرارتی کوره به میزان 0/135درصد
افزایش یافت و در نهایت میزان هزینه انرژی مصرفی  8/5درصد کاهش یافت.
کلمات کلیدی :برج جداسازی نفت خام ،کنترل چند متغیره ،بهینهسازیRIVID ،
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مقدمه
تقطیر مهمترین و پرکاربردترین فرآیند جداسازی است که برای جداسازی  95%انواع سیاالت در صنایع شیمیایی
استفاده میشود [ .]1امروزه حدود  40000برج تقطیر جهت جداسازی و پاالیش در سرتاسر جهان بهکار گرفته شده
است [ .]2با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه برجهای تقطیر ،میتوان برج تقطیر را بهعنوان یک بخش صنعتی
مهم در زمینه صنعت نفت و پتروشیمی دانست که اهداف خاصی را در فرآیند عملیاتی خود دنبال میکند ،از مهمترین
این اهداف میتوان به دستیابی سریع به ترکیب مطلوب محصوالت ،کاهش مصرف انرژی و دستیابی به عملکرد
مقرونبهصرفه اشاره کرد .مدلهای کنترلی بسیاری برای کنترل فرآیند پاالیش و همچنین بهبود عملکرد
کنترلکنندههای برج تقطیر ،کنترل پارامترهای عملیاتی و یا کیفیت محصوالت خروجی برج ارائه شده است .یکی از
مشکالت مهمی که در کنترل برجهای تقطیر مشاهده میشود ،انتخاب نامناسب جفت متغیر کنترلکننده و کنترلشونده
است .به علت وجود تعداد زیاد ساختارهای کنترلی موجود در یک برج تقطیر ،نیاز به ابزاری برای انتخاب بهترین ساختار
کنترلی حس میشود .کنترل برج جداسازی نفت خام به دلیل اثر مستقیم بر کیفیت محصوالت یک واحد پاالیشگاهی
همواره مورد توجه محققین بوده است .هاود و همکاران [ ]3برای یک برج خأل ،کنترل مدل پیشبین را ارائه نمودند.
نویسندگان این پژوهش گزارش کردند که پس از پیادهسازی مدل کنترلی بر روی واحد تقطیر خأل پاالیشگاه نیانشام،
نتایج بهدستآمده حاکی از افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی در این واحد بوده است .پانوکچیا و همکاران [ ]4یک
کنترلکننده پیشبین چندمتغیره جهت کنترل فرآیند تقطیر نفت خام را شبیهسازی نمودند .در این مطالعه نحوه اتحاد
دو محیط شبیهسازی و کنترلی نشان داده شده است .هدف اصلی این تحقیق نمایش اثر شبیهسازی دینامیکی بر کاهش
هزینههای پروژههای پیشرفته کنترلی بود که نویسندگان توانستند با کوتاه کردن مدل کنترلی طراحی شده و مراحل
راهاندازی به این هدف تحقق بخشند .الیویرا و اٌدلواک [ ]5کنترل چندمتغیرهای جهت کنترل برج تقطیر جزءبهجزء
نفت خام با محصوالت اصلی دیزل و سوخت جت را توصیف کردند .کنترلکننده با در نظر گرفتن وضعیت عملیاتی برج
بهعنوان هدف اصلی ،شامل  14متغیر کنترلشونده 6 ،متغیر کنترلکننده و  2اغتشاش بود .الگوریتم پیاده شده یک
الگوریتم خطی برای کنترل متغیرها در محدوده مشخص بود .این مدل در پاالیشگاههای پائولینیا و پتروبراس پیادهسازی
شد و نتایج عملی با موفقیت ارائه شد .طراحی کنترلکننده  )PID(5با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسط والچس []6
برای کنترل برج تقطیر کمپانی شل معرفی شد .الگوریتم ژنتیک توانست بهطور موفقیتآمیز برای تنظیم خودکار
کنترلکنندههای  PIDبا توجه به مشخصات داده شده و با استفاده از یک تابع هدف فرمولبندی شده که عملکرد
کنترلکننده را ازنظر محدودههای دامنه زمانی بر روی پاسخ سیستم حلقه بسته مورد استفاده قرار میدهند ،به کار
گرفته شود .حیدری و پاولیک [ ]7به شبیهسازی پایا و پویای واحد تقطیر نفت خام در نرمافزار  Aspenپرداختند .آنها
شرایط عملکرد کنترلکنندههای  PIDموجود در سیستم را با توجه به تأثیر نرخ جریان بخار در عریانسازها و جریان
گرما در چگالندههای میانی مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست آمده نشان داد که این روش کنترلی نیازمند زمان
کوتاهتر برای ایجاد یک حالت پایدار جدید است و انحراف کمتری را نشان میدهد .ریموند و همکاران [ ]8جزئیات
طراحی یک کنترل پیشبین برای فرآیند تقطیر اتمسفری را ارائه دادند .استراتژی کنترل پیشبین با استفاده از
نرمافزارهای متلب و  Adexو فرآیند تقطیر با استفاده از مدل دینامیک نرمافزار  Aspenشبیهسازی شد .نتایج نشان داد
Proportional-Integral-Derivative
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که این کنترلکننده نسبت به استراتژی کنترلی  PIDبهبود بهتری در پایداری عملیات داشت .گونکالوز و همکاران []9
به شبیهسازی پویا و کنترل برج تقطیر نفت خام با استفاده از نرمافزار  Aspen Hysysپرداختند .در این مطالعه شرایط
عملیاتی یک واحد تقطیر نفت خام تحت اغتشاشات ممکن مورد بررسی قرار گرفت .مدل دینامیکی توسعه یافته با یک
پیکربندی کنترلی مناسب ترکیب شد .کنترلکنندههای مورد استفاده در این مطالعه از نوع کنترلکنندههای سنتی
 PIDاست .با توجه به نتایج بهدستآمده به این روش اجازه بررسی جزئیات رفتار گذرا زمانی که در شرایط عملیاتی
تغییرات جدیدی اعمال میشود داده شد .کاملگلو و همکاران [ ]10یک مدل کنترلی پیشبین برای کنترل برج تقطیر
نفت خام یک واحد صنعتی را (پاالیشگاه ازمیر در ترکیه) طراحی کردند .کنترلکنندهها برای کنترل گرمای نفت خام
با استفاده از کنترل گرمای کوره و محصوالت عریانساز برج تقطیر طراحی شد .مدلهای کنترلی با استفاده از نرمافزار
 SMOCproشبیهسازی شد .مدل بهدستآمده برای یک دوره  3هفتهای مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که
میزان تولید و سود حاصله به مقدار قابلتوجهی افزایش یافت .ولک و همکاران [ ]11مدل پیشبین چند متغیره را برای
یک برج صنعتی تقطیر نفت خام ارائه نمودند .ضرایب وزنی تابع اقتصادی مدل ارائه شده در خالل انجام شبیهسازی به
نحوی محاسبه شد که هم رفتار برج و هم عملکرد کوره برج بهبود یافت .همچنین در این مطالعه فشار عملیاتی سیستم
کمینه گردید که نتیجه آن کاهش مصرف انرژی در واحد بود .طراحی کنترلکننده به معنای ایجاد رابطه ریاضی یا
استراتژی مناسب برای حفظ خروجی به مقدار مطلوب است .با بررسی مسائل پیچیدهتر ،محدودیتهای نمایش تابع
تبدیلی کامالً نمایان میشود .برای سیستمهای پیچیده با چندین ورودی و خروجی ،ماتریسهای توابع شکل مناسبی
نخواهند داشت .در انتهای دهه  50و  60میالدی نگرش مدرن به مدلسازی سیستمهای دینامیکی بهصورت فضای
حالت 6و استفاده از روشهای عددی و کامپیوتری جای خود را در میان تئوریهای کنترل باز نمود [ .]12بر اساس این
تعاریف و روابط ،کنترلکننده جدیدی به نام کنترلکننده تناسبی انتگرالی همراه با پارامتر جبرانساز )PIP(7که
شناسایی اولیه و تخمین مدلهای تابع انتقال ( )TFبر مبنای شکل غیرکمینه فضای حالت است ،ارائه گردید .این
کنترلکننده در خود خواص مربوط به کنترلکننده پیشگو بر مبنای مدل )MPC( 8را نیز دارد .از کاربردهای محدود
کنترل  PIPدرمهندسی شیمی میتوان به کنترل فضای حالت  PIPبرج تقطیر اتمسفریک نفت خام اشاره کرد که
توسط خلیلیپور و همکاران [ ]13صورت گرفت .در این تحقیق به طراحی ساختار کنترلی و مدلسازی یک برج
جداسازی نفت خام بر مبنای آرایه بهره نسبی )RGA(9و آرایه بهره نسبی نرمال شده )RNGA(10پرداخته شده است.
برج جداسازی در دو ظرفیت  40000و  60000بشکه در روز مدلسازی شد تا عملکرد کنترلی ساختارهای پیشنهادی
بررسی شود .بر مبنای نتایج بهدستآمده ،پاسخ خروجی سیستم کنترلی برای هر دو روش بهخوبی تغییرات خوراک را
در ظرفیت  60000بشکه در روز را کنترل میکند ،این در حالی است که نتیجه آزمون خروجی در ظرفیت 40000
بشکه در روز ،تغییر ساختار کنترلی در هر دو روش آرایه بهره نسبی و آرایه بهره نسبی نرمال شده را نشان میدهد .با
توجه به مصرف باالی انرژی فرآیند جداسازی نفت خام ،یکی از واحدهایی که میتوان روشهای جدیدی برای
بهینهسازی مصرف انرژی در آن پیاده کرد واحد تقطیر پاالیشگاهی است .پاالیشگاهها ازجمله بزرگترین
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مصرفکنندههای انرژی در صنایع شیمیایی هستند .ارزیابیها نشان میدهد که  35-40درصد از انرژی مصرفی
پاالیشگاه مربوط واحد تقطیراتمسفریک نفت خام است [ .]14المیاهی و همکاران [ ]15شیوهای جدید بهمنظور افزایش
بازده انرژی و به طبع آن کاهش انتشار دیاکسید کربن را برای برج تقطیر نفت خام پیشنهاد کردند .طراحی با در نظر
گرفتن پیش جداساز تک مرحله و چندمرحلهای انجام شد و با استفاده از بهینهسازی چند متغیره ،مقادیر بهینه برای
کاهش صدور دیاکسید کربن و افزایش بازده محصول تهماند معرفی شدند .لو و همکاران [ ]16با در نظر گرفتن ارزش
محصول خروجی و مصرف انرژی در یک واحد تقطیر نفت خام موجود ،شیوه بهینهسازی سامانمند را برای به حداکثر
رساندن سود پاالیشگاه پیشنهاد کردند .برای این کار از مدل ( )SCfracدر نرمافزار  Aspen plusبرای شبیهسازی واحد
تقطیر نفت خام استفاده شد و از آنالیز پینچ برای مشخص کردن بهرهوری انرژی استفاده گردید .نتایج نشان دادند که
توزیع محصوالت فرآوری شده نسبت به بهرهوری انرژی تأثیر بیشتری بر سود سالیانه خواهد داشت و همچنین نوع
نفت خام مورد استفاده نیز میتواند بر سود و هزینه انرژی مؤثر باشد .ونگ و همکاران [ ]17یک واحد تقطیر نفت خام
متداول با دو کوره و سه برج و شبکه مبدلهای گرمایی مرتبط با آن را شبیهسازی کردند و تأثیرات ویژگیهای مختلف
نفت خام بر روی محصول ،چگالندههای میانی برای انتقال گرما ،طراحی شبکه مبدلهای گرمایی و انتشار دیاکسید
کربن در یک واحد تقطیر نفت خام را مورد بررسی قرار دادند .نتایج شبیهسازی با نتایج واقعی واحد مقایسه و تصدیق
شدند .عالوه بر این مدلی برای بهبود مصرف انرژی با در نظر گرفتن دو نوع نفت خام سبک و سنگین را پیشنهاد کردند.
بر پایه تحقیقات انجام شده بر روی واحدهای تقطیر نفت خام موجود ،شرایط عملیاتی بهینه برای واحدی با سه برج و
شبکه مبدلهای گرمایی مرتبط با آن حاصل شد .نتایج خوبی برای کاهش مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن
حاصل گردید و درنهایت محاسبات اقتصادی برای دو نوع نفت خام سبک و سنگین ارائه گردیدند .مارتینز و همکاران
[ ]18برای افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی شیوهای سامانمند برای در نظر گرفتن تداخل بین واحدهای جداگانه
و سیستم بهرهوری گرمایی درحالیکه کیفیت تغییری نکند را پیشنهاد کردند .نتایج اضافه کردن یک پیش جداساز به
سیستم تقطیر نشان داد که شیوه شبیهسازی-بهینهسازی ارائه شده در این کار توانایی کاهش مصرف انرژی را در
مقایسه باحالت بدون پیش جداساز دارا است درحالیکه مشخصههای کیفی خوراک بدون تغییر باقی میمانند .یان و
همکاران [ ]19کل فرآیند تقطیر نفت خام را بهوسیله مدل تئوری پیشنهادی بر پایه تحلیل افت اکسرژی اصال ح و
بهینهسازی کردند .هدف از این تحلیل افزایش بیشتر بازده انرژی هم بهصورت کیفی و هم بهصورت کمی بوده است.
تحلیل ارائه شده بر مبنای افت اکسرژی ناشی از اجزای اصلی سیستم تقطیر نفت خام شامل کندانسورها ،کورهها و
برجها است .سرانجام مقایسه انجام شده با فرآیند اصلی نشان داد که بازده اکسرژی فرآیند اصال ح شده  12/5درصد
افزایش یافته ،همچنین مصرف کلی انرژی سالیانه به میزان  28/7درصد کاهش داشته درحالیکه شدتجریانها و
کیفیت همه محصوالت ثابت هستند و تغییری نداشتهاند.
در پژوهش حاضر ،با رویکرد رفع مشکالت موجود در حوزه کنترل برجهای تقطیر و با توجه به مزیتهای کنترلکننده
تناسبی انتگرالی با پارامتر جبرانساز ( )PIPطراحی روش کنترل  PIPمبتنی بر فضای حالت غیرکمینه برای برج تقطیر
نفت خام پاالیشگاه تبریز در حالت مربعی طراحی شد .این کنترلکننده در خود خواص مربوط به کنترلکننده پیشگو
بر مبنای مدل ( )MPCرا دارد .ازجمله مزایای دیگر استفاده از کنترلکننده  PIPنسبت به کنترلکنندههای دیگر
میتوان به عدم نیاز به گسستهسازی سیستمهای پیوسته ،کارایی مناسب برای سیستمهای چند ورودی-چند خروجی
و سیستمهای تصادفی ،کارایی مناسب برای سیستمهای غیرخطی به علت تعریف فضای حالت اشاره نمود .با توجه به
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اینکه برج جداسازی نفت خام یک فرآیند پیچیده با چندین ورودی و خروجی است و ازآنجاکه انتخاب جفتهای
کنترلکننده و کنترلشونده مناسب کار دشواری است ،استفاده از کنترلکننده  PIPبا توجه به مزیتهای ذکر شده آن،
روش مناسبی خواهد بود.
مدل فرآیند
مدلهای برج تقطیر توسط بسیاری از نویسندگان ارائه شده است .این مدلها عموماً شامل موازنه جرم و آنتالپی است.
نفت خام از گستره وسیعی از هیدروکربنها در قالب برشهای نفتی مختلف تشکیل شده است .ازاینرو برای محاسبه
خواص و روابط ترمودینامیکی از روش استاندارد تبدیل نفت به مواد فرضی سبکتر که توسط هالند ارائه شده ،بهره
گرفته شده است [ .]20خواص نفتی را میتوان با استفاده از یک روش محاسباتی صحیح و با در دسترس داشتن
نمودار نقطهجوش واقعی )TBP(11و مشخص بودن چگالی تمام برشها (مواد فرضی) محاسبه کرد [ .]21در واحدهای
صنعتی کیفیت محصوالت توسط یک روش مرسوم به نام نقطه برش نفتی ،کنترل میشود .این روش اندازهگیری
توسط وان هورن معرفی شد و مشخص کننده نحوه جداسازی نفت خام به برشهای در خالل فرآیند تقطیر ،است
[ .]22در فرآیند تقطیر نفت خام کیفیت محصوالت توسط دمای استاندارد  ASTMبیان میگردد [ .]23آنالیز دمای
 ASTMرابطه بین میزان بخار خروجی از ظرف تقطیر را نسبت به محصوالت مقطر طی فرآیند تقطیر ناپیوسته نشان
میدهد .با توجه به اینکه در تعریف نفت خام ،اطالعات مربوط به برش مواد سبک ،ترکیبات سبک موجود در نفت
خام را معلوم میکند و برای بقیه نفت خام اطالعات بهصورت منحنی نقطهجوش حقیقی در اختیار است ،لذا در تعریف
خوراک ورودی باید ترکیبات موجود در مواد سبک مشخص گردند و هم خواص نفت خام بهصورت یک برش نفتی در
نرمافزار تعریف شود .جهت انجام محاسبات بر روی مخلوطی مانند نفت خام که ماهیت پیوسته و غیرمنقطع دارد،
مخلوط پیوسته را به تعدادی جزء فرضی باید تقسیم کرد و بدین ترتیب عملیات شبیهسازی و محاسبات برج تقطیر
را مشابه با یک الگوریتم تقطیر چند جزئی انجام داد .در نرمافزار Aspen Plusنیز ابتدا منحنی نقطهجوش حقیقی و
دانسیته بهصورت یک معادله فراگیر که از صفر تا صد در صد نفت خام را در بر میگیرد ،تعمیم یافته و بعدازاینکه
ترکیبات فرضی به وجود آمدند ،منحنی به اجزای فرضی تقسیمبندی میگردد .همچنین برای شبیهسازی و مدلسازی
فرآیند باید مدل ترمودینامیکی مناسبی را انتخاب نمود .در این مطالعه بهمنظور شبیهسازی پایای برج جداسازی نفت
خام پاالیشگاه  38ماده فرضی با مشخص نمودن چگالی و  TBPتعریف گردید و از مدل ترمودینامیکی براون کی
 )BK10(10برای تخمین خواص فیزیکی مواد حقیقی و فرضی استفاده شده است.
برج جداسازی مورد مطالعه
جهت طراحی ساختار کنترلی چند متغیره بر روی یک واحد صنعتی ،برج تقطیر اتمسفریک پاالیشگاه تبریز بهعنوان
واحد مورد مطالعه در نظر گرفته شده است .واحد تقطیر پاالیشگاه تبریز از بخشهای نمکزدایی و پیشگرمایش،
واحد تقطیر اتمسفریک ،واحد تقطیر خأل تشکیل شده است .خوراک این پاالیشگاه از میدانهای مادون ،شادگان ،اهواز
آسماری و نفت خام کشورهای همسایه تأمین میگردد .تجهیزات بهکار رفته در واحد تقطیر اتمسفریک پاالیشگاه
تبریز شامل برج تقطیر اتمسفریک ،کورهها برای افزایش دمای خوراک ،مجموعهای از پمپها و مبدلها که برای انتقال
جریانها و تبادل حرارتی بین آنها مورد استفاده قرار میگیرند و برجهای عریانکننده که برای جداسازی مواد سبکی
True Boiling Point
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که همراه با برشهای نفتی از برج بیرون کشیده شدهاند ،بهکار میروند .نفت خام پس از نمکزدایی و عبور از شبکه
پیشگرمایش وارد کوره میشود و دمای آن افزایش مییابد .در پاالیشگاه ،نفت خام برای افزایش دما از مجموعه
مبدلهای پیشگرمایش میگذرد که این دما برای رسیدن به تبخیر نفت بهگونهای که در برج تقطیر اتمسفریک الزم
است ،پایین است ،بنابراین برای تأمین گرمایش مورد نیاز از کورهها استفاده میشود .اختالف دمای باالی میان ورودی
و خروجی کوره و نرخ باالی جریان فرآیند نفت خام ،کوره را بهعنوان یک مصرفکننده باالی انرژی در کل پاالیشگاه
تبدیل کرده است .نفت خام خروجی از کوره بعد از اختالط با ترکیبات سبک خروجی از مخزن تبخیر ناگهانی ،به
ناحیه تبخیر ناگهانی برج که بین سینیهای  48و  49است ،فرستاده میشود .برج تقطیر اتمسفریک این واحد متشکل
از  51سینی و یک بستر پر شده معادل دو سینی است .فشار در باالی برج در حدود  1/9 kg/cm2و افزایش فشار در
طول برج در حدود  0/4 kg/cm2است .در زیر پایینترین سینی ،جریان بخار آب به برج تزریق میشود تا عالوه بر
افزایش دما ،سبب دفع سریعتر هیدروکربنهای سبک موجود در جریان خوراک ورودی به برج و حذف ترکیبات سبک
موجود در تهمانده برج شود .در شکل  1نمایی از برج تقطیر اتمسفریک پاالیشگاه تبریز آورده شده است.

محصول با سری
نفتا

برج تقطیر اتم فری

نفت سفید

نفت خام
ب ار آ
ازو ی

ب ارآ
باقیمانده اتم فری

شک  -1برج تقطیر اتم فری

مورد مطالعه

ساختار کنترلی چند متغیره
تجزیهوتحلیل درجه آزادی ،قبل از طراحی ساختار کنترلی از ضرورت طر حهای کنترلی است .با عنوان نمودن درجه
آزادی درواقع به متغیرهای ورودی تأثیرگذار اشاره میگردد .نمودار جریانی برج تقطیر نفت خام مورد مطالعه را در
شکل  2در نظر بگیرید ،درجه آزادی از تفاضل بین تعداد متغیرها و تعداد معادالت مستقل به دست میآید.
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شک  -2برج جداسازی نفت خام

با بررسی متغیرهای موجود در برج جداسازی نفت خام و معادالت مربوط به آن ،درنهایت  14درجه آزادی برای
سیستم محاسبه گردید .در جدول  1متغیرهای به دستآمده از تحلیل درجه آزادی آورده شده است .از بین متغیرهای
به دستآمده  8متغیر جهت کنترل کیفیت محصوالت جانبی به کار میرود .در جدول  2متغیرهای مورد استفاده
جهت کنترل کیفیت محصوالت و کیفیتهای مورد نظر آورده شده است .ازآنجاکه کنترل کیفیت محصوالت جانبی
برج تقطیر نفت خام اهمیت باالیی دارد و از بین بردن درجات آزادی ،سیستم را به نقطه بهینه عملیاتی نزدیک میکند
در تمام جریانهای خروجی از برج کیفیت محصوالت در نظر گرفته شده است.
جدول  -1متغیرهای به دست آمده از تحلی درجه آزادی
نام متغیر

FARAYANDNO

واحد

دبی جریان خروجی نفتا

kg/h

دبی جریان خروجی نفت سفید

kg/h

دبی جریان خروجی گازوئیل

kg/h

بار حرارتی کوره

GJ/h

دبی پمپ گردشی  3به 1

kmol/h

دبی پمپ گردشی  3به 4

kmol/h

دبی پمپ گردشی  30به 28

kmol/h

بار حرارتی پمپ گردشی  30به 31

GJ/h

بار حرارتی پمپ گردشی  45به 43

GJ/h

دبی محصول باالی برج

Kg/h

بخار ورودی به برج اصلی

Kg/h

بخار ورودی به عریانساز گازوئیل

kg/h

بار حرارتی ریبویلر عریانساز نفتا

GJ/h

بار حرارتی ریبویلر عریانساز نفت سفید

GJ/h
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جدول  -2کیفیت محصو ت و متغیرهای تأثیر ذار بر روی آنها
متغیر ورودی تأثیر ذار

کیفیت (درجه سانتی راد)

 ASTM D86 95%محصول باال ( )y1دبی محصول باالی برج ()u1
 ASTM 86 5%نفتا ()y2

بار حرارتی ریبویلر عریانساز نفتا ()u2

 ASTM D86 95%نفتا ()y3

دبی جریان خروجی نفتا ()u3

 ASTM 86 5%نفت سفید ()y4

بار حرارتی ریبویلر عریانساز نفت سفید ()u4

 ASTM D86 95%نفت سفید ()y5

دبی جریان خروجی نفت سفید ()u5

 ASTM 86 5%گازوئیل ()y6

بخار ورودی به عریانساز گازوئیل ()u6

 ASTM D86 95%گازوئیل ()y7

دبی جریان خروجی گازوئیل ()u7

 ASTM 86 5%محصول پایین ()y8

بخار ورودی به برج اصلی ()u8

برای اینکه بتوان کنترلکننده مناسبی برای سیستم طراحی کرد باید توصیف دقیق و مشخصی از سیستم پویا
بهصورت ریاضی در دست باشد .علم شناسایی یکی از روشهای مدلسازی محسوب میشود که در آن سعی میشود
که از روی پاسخ سیستم به ورودی مشخص بتوان رفتار دینامیکی سیستم را با معادالت ریاضی و بهصورت مکتوب
توصیف کرد [ .]24روشهای شناسایی زیادی تحقیق و پیشنهاد شده است .سادهترین روش برای فرآیندهای پایدار
آزمون پلهای است ،یعنی یک تغییر پله را وارد کرده و درنهایت پارامترهای آن به دست میآید .ازجمله روشهای
دیگر شناسایی میتوان به الگوریتم  RIVو  RIVCاشاره کرد .این دو الگوریتم از دسته روشهای متغیرهای ابزاری
 IVهستند که پیشینه غنی در شناسایی سیستمها دارد [ .]25در این پژوهش از الگوریتم  RIVIDدر جعبهابزار
 Captianنرمافزار متلب استفاده شده است .از تابع  RIVIDجهت شناسایی مدل تابع انتقال و پارامترهای مرتبط با
آن استفاده میشود .بهاینترتیب که به پارامترهای ورودی بهصورت تصادفی در محدوده مدنظر تغییراتی در بازه
نمونهبرداری برابر  0/01اعمال میگردد و همزمان تغییرات خروجیها نیز مشاهده میگردد .حال با داشتن این دادهها
بهترین مدل توسط الگوریتم  RIVIDبا ارزیابی معیارهای  BIC،YICو  RT2به دست میآید و سپس مقادیر
پارامترهای مذکور را میدهد .شناسایی به روش  RIVدر شکل  3نمایش داده شده است.

y

Outputs

Inputs

To Workspace

To Workspace

y1

u1

y2

u2

y3

u3

y4
y5

u

u4
AM
Simulation

u5

y6

u6

y7

u7

y8

u8

شک  -3شناسایی سی تم در  Simulinkنرمافزار متلب
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در گام بعد برای پیادهسازی کنترلکننده  PIPبر روی برج تقطیر اتمسفریک با استفاده از روابط موجود در بخش
 Simulinkدر نرمافزار متلب مدل پویای برج تقطیر در نرمافزار  Aspen Dynamicsبه ساختار طراحی شده  PIPکه
در یک جعبهابزار به همین نام در کتابخانه متلب اضافه شده است ،متصل میگردد .در این ساختار ،خروجی از جعبه
کنترل  PIPوارد جعبه شبیهسازی ( )AMSimulationمیگردد .این فرآیند دارای  8متغیر ورودی است که دستورات
کنترلکننده  PIPرا دریافت می نماید و تغییرات را بر روی فرآیند اعمال نموده و تأثیرات بر روی خروجی ،توسط
سیگنالهای خروجی نشان داده میشود .مقادیر خروجی توسط دستور خطا در جعبه  ITAE12و  Jبا مقادیر مطلوب
مقایسه میگردند و خطای سیستم کنترلی محاسبه میگردد .در این حالت بسته به تغییرات میزان مقرر و بار ناخواسته
و همچنین ورودیهای سیستم ،با توجه به توابع وزن اقتصادی یک کنترل مربعی جهت کنترل کیفیت محصوالت
انجام میشود .سپس با استفاده از متغیرهایی که برای بهینهسازی میزان هزینه انرژی مصرفیِ واحد در نظر گرفته
شدهاند ،بهینهسازی اقتصادی واحد تقطیر اتمسفریک انجام میگیرد .در شکل  4ساختار کنترلی PIPپیاده شده بر
روی سیستم نشان داده شده است.
y1

u1

y2

u2

y3

u3

y4

u4

R

Display Y

-C-

Linear PIP
controller

AM
Simulation

y5

u5

y6

u6

y7

u7

y8

u8

C

Display J

J
Objective Functions

Display ITAE
ITAE

شک  -4ساختار کنترلی  PIPبر روی سی تم

Integral of Time multiplied by Absolute Error
FARAYANDNO

12

43

نشریه علمی /تابستان  /1400شماره 74

تئوری و فرمولبندی فضای حالت
طراحی سیستمهای کنترل در فضای حالت ،دستیابی به موقعیت مطلوب قطبها (معادله مشخصه) را امکانپذیر
میسازد و بهسادگی میتوان سیستمهایی را طراحی کرد که نسبت به یک شاخص عملکرد تعیین شده بهینه باشند.
در این طراحیها عامل سعی و خطا به حداقل میرسد و طراحی سیستمهای چند متغیره نیز ،به همین ترتیب انجام
میپذیرد .الزم به ذکر است که روشهای فضای حالت حوزه زمانی هستند و انجام محاسبات را میتوان بهسادگی با
یک رایانه دیجیتال انجام داد .مبنای طراحی سیستمهای کنترلی تابع حالت است .این تابع را میتوان هم بهصورت
زمان گسسته و هم بهصورت زمان پیوسته تعریف کرد .پایه طراحی سیستم کنترلی  PIPمدل زمان گسسته است.
درواقع میتوان گفت فضای حالت ،شکل ماتریس-برداری تابع حالت است .معادالت حالت و خروجی یک سیستم با
چند ورودی و چند خروجی در حالت زمان گسسته عبارتاند از:
()1

)𝑘(𝑢𝐵 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) +

()2

)𝑘(𝑥𝐶 = )𝑘(𝑦

در این معادالت ( xبردار حالت)( y ،بردار خروجی)( u ،بردار ورودی) به ترتیب عبارتاند از:
𝑛×1

()3
𝑛≤𝑝

()4

𝑝×1
𝑞×1

()5

𝑇] 𝑛𝑥 … 𝑥 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3
𝑇

] 𝑝𝑦 … 𝑦 = [𝑦1 𝑦2 𝑦3

𝑇

] 𝑞𝑢 … 𝑢 = [𝑢1 𝑢2 𝑢3

 B،Aو  Cماتریس ضرایب هستند که ابعادی متناسب با برداره  u، xو  yدارند k .نیز شمارنده بازه نمونهگیری است.
طراحی سیستم کنترلی بر مبنای قانون  SVFاست .به عبارتی:
𝑥𝑽𝑢 = −

()6

 Vماتریس بهره کنترلی )CGM( 13با ابعاد  q×nاست .در اصل مدل  ،TFیک مدل ریاضی است که سیگنال ورودی
را به خروجی تبدیل میکند .عملگر  zبرای سیستم زمان گسسته بهصورت جابهجایی پیشرو تعریف میگردد .عکس
این عملگر در کنترل مدرن بسیار مهم است و مبنای بسیاری از روابط است.
()7

)𝑧𝑦(𝑘) = 𝑦(𝑘 + 1

()8

)𝑖 𝑧 −𝑖 𝑦(𝑘) = 𝑦(𝑘 −

𝑖 𝑧 −نشانگر تأخیر زمانی نمونههای iام است.
مدل عمومی  TFبرای زمان گسسته با رابطه زیر به دست میآید:
()9
()10
()11

𝑎𝑛 ≠ 0
𝑏𝑚 ≠ 0

) 𝐵(𝑧 −1
= )𝑘(𝑦
)𝑘(𝑢
) 𝐴(𝑧 −1
𝑛𝑨(𝑧 −1 ) = 1 + 𝑎1 𝑧 −1 + 𝑎2 𝑧 −2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑧 −
𝑚𝑩(𝑧 −1 ) = 𝑏1 𝑧 −1 + 𝑏2 𝑧 −2 + ⋯ + 𝑏𝑚 𝑧 −

Control Gain Matrix

13
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این معادالت را میتوان بهصورت زیر بازنویسی نمود:

𝑛

()12

𝑖= 1 + ∑ 𝑎𝑖 𝑧 −

) −1

𝑧(𝑨

𝑖=1
𝑚

()13

𝑗𝑩(𝑧 −1 ) = 1 + ∑ 𝑏𝑗 𝑧 −
𝑗=1

این مدل را برای فضای حالت  NMSSمیتوان به شکل رابطه زیر بازنویسی کرد:
()14

𝑑𝑡𝑦𝑫 𝑥(𝑘) = 𝑭𝑥(𝑘 − 1) + 𝑮𝑢(𝑘 − 1) +

()15

)𝑘(𝑥𝐻 = )𝑘(𝑦

 Fماتریس گذرا G،14بردار ورودی و  Hبردار خروجی بوده که به فرم زیر هستند:
()16

]

0
0
0
⋮
0
0
0
0
⋮
0
𝑟𝐼

𝑚𝐵
0
0
⋮
0
0
0
0
⋮
0
𝑚𝐵−

𝐵𝑚−1
0
0
⋮
0
0
0
0
⋮
𝑟𝐼
−𝐵𝑚−1

⋯
⋱
⋯
⋱
…

𝐵3
0
0
⋮
0
0
0
𝑟𝐼
⋮
0
−𝐵3

𝐵2
0
0
⋮
0
0
𝑟𝐼
0
⋮
0
−𝐵2

−𝐴𝑛−1
0
0
⋯
⋮
⋱
𝑝𝐼
⋯
0
0
⋱
0
⋮
…
0
𝐴𝑛−1

𝑛𝐴−
0
0
⋮
0
0
0
0
⋮
0
𝑛𝐴

−𝐴2
0
𝑝𝐼
⋮
0
0
0
0
⋮
0
𝐴2

−𝐴1
𝑝𝐼
0
⋮
0
𝑭═ 0
0
0
⋮
0
𝐴1
[

()17

𝑇] 𝑮 = [𝐵1 0 0 … 0 𝐼𝑟 0 0 … 0 −𝐵1

()18

]𝑯 = [𝐼𝑝 0 0 … 0 0 0 … 0 0
𝑇

] 𝑝𝐼 𝑫 = [0 0 0 … 0 0 0 … 0

()19
که در آن  Ipو  Irماتریسهای واحد به ابعاد  p×pو  p×rهستند [.]13
قانون پسخور حالت

یکی از روشهای شناخته شده کنترل مدرن روش فیدبک متغیر حالت نامیده میشود .همانطور که در مبحث قبل
ذکر شد قانون کنترل در پسخور حالت بهصورت رابطه ( )6تعریف میگردد .ماتریس بهره کنترل به شکل زیر محاسبه
میگردد:
()20

]V=[L0 L1 … Ln-1 M1 M2 … Mm-1 -K1

Transition matrix
FARAYANDNO
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در این رویکرد کنترلی طرا ح موظف است که ماتریس بهره کنترلی را بهگونهای بیابد که ورودی سیستم کنترلی
خروجی مطلوب را حاصل نماید .چندجملهایهای ماتریسی )  𝑀(𝑧 −1و )  𝐿(𝑧 −1بهصورت رابطههای ( )21و ()22
محاسبه میشوند:
()21

𝐿(𝑧 −1 ) = 𝐿0 + 𝐿1 𝑧 −1 + 𝐿2 𝑧 −2 + ⋯ + 𝐿𝑛−1

()22

⋯ 𝑀(𝑧 −1 ) = 𝑀0 + 𝑀1 𝑧 −1 + 𝑀2 𝑧 −2 +
)+ 𝑀𝑚−1 𝑧 −(𝑚−1

ساختار کنترلی  PIPبهصورت نمایش جعبهای در شکل  5نشان میدهد که این ساختار کنترلی شکل توسعه یافته
ساختار کنترلی کالسیک  PIاست ،با این تفاوت که دارای افزایش مسیر در پیشخور و جبرانکننده در مسیر پسخور
است.

شک

 -5نمایش جعبهای ساختار کنترلی PIP

حالت عملکرد مداربسته سیستم با جایگذاری معادله  6در رابطههای  14و  15بهدست میآید:
()23

𝑑𝑡𝑌𝐷 𝑋𝑡 = (𝐹 − 𝐺𝑉)𝑋𝑡−1 +

برای تابع تبدیلهای ساده کنترلکننده  PIPعملکردی شبیه کنترلکننده  PIدارد .اما یک مزیت مهم این کنترلکننده
این است که ساختار الگوریتمی مبتنی بر پسخور حالت سبب شده تا روشهای طراحی متغیر حالت بهوسیله
روشهایی همچون طراحی بهینه جایگزین طراحی کنترلکنندههای کالسیک شود .عموماً در طراحی کنترلکننده
بهینه هدف اکسترمم یک تابع هدف مشخص با شرایط و قیود مربوطه است.
بهینهسازی برج جداسازی نفت خام
ازآنجاییکه هدف این پژوهش ،کنترل و حفظ کیفیت محصوالت جانبی فرآیند جداسازی نفت خام و بهینهسازی
مصرف انرژی است .به همین منظور بعد از انجام شبیهسازی پایا و پویای واحد و کنترل کیفیت محصوالت با استفاده
از برخی متغیرهای بهدستآمده از تحلیل درجه آزادی ،بهینهسازی انجام میشود .بعد از نصب کنترلکننده  PIPکه
جهت کنترل کیفیت محصوالت بر روی سیستم نصب گردیده بود ،سایر متغیرهایی که از محاسبه درجه آزادی
بهدستآمده بودند و بر روی مصرف انرژی و منحنی دمایی برج تأثیر دارند انتخاب شدند و با تعریف یک تابع هدف
به نام ( ،)Jباهدف کمینه کردن میزان هزینه انرژی مصرفیِ برج جداسازی نفت خام ،بهینهسازی انجام شد .نتایج
بهدستآمده از بهینهسازی نشان دادند که هزینه مصرف انرژی کاهش  8/5درصدی داشته ،ضمن اینکه کیفیت
محصوالت نیز حفظ گردیده است .در شکل  6نمایی از بهینهسازی در محیط  Simulinkنرمافزار متلب نشان داده
شده است.
FARAYANDNO

46

نشریه علمی /تابستان  /1400شماره 74
u1

y1

u2
u3

y2

R
u4

ب ار ورودی به ریانساز ازو ی
هزینه ب ار

ب ار ورودی به برج اصلی

y3

هزینه سوخت
J

Linear PIP
controller

u5

C

u6

بار حرارتی ریانساز نفتا
بار حرارتی ریانساز نفتسفید

-C-

y4

u7
AM
Simulation

بار حرارتی کوره

u8

y5

بار حرارتی کوره
دبی چگالنده میانی1-3

Display Y
y6

دبی چگالنده میانی 2 -3
دبی چگالنده میانی43-45

y7

Qچگالنده میانی4-3
Qچگالنده میانی 31-3

y8

Display J

J

Objective Functions
Display ITAE

ITAE

شک  -6نمایی از بهینهسازی در  Simulinkنرمافزار متلب

در جدول  3مقدار تابع هدف قبل و بعد از بهینهسازی آورده شده است.
جدول  -3مقادیر تابع هدف قب و بعد بهینهسازی
قبل از بهینهسازی بعد از بهینهسازی
تابع هدف (ساعت/ریال)

3147172

2887543/1
)J( ꞊تابع هدف

(بار حرارتی ورودی به ریانساز نفتا (+)GJ/hبار حرارتی ورودی به ریانساز نفت سفید (+)GJ/hبار حرارتی کوره
(())GJ/hقیمت (سا ت/ریال))( +قیمت (سا ت/ریال))×(ب ار ورودی به برج اصلی (+)kg/hب ار ورودی به ریانساز
ازو ی ) kg/h

نتایج و بحث
جهت شبیهسازی پایا و پویای واحد از نرمافزار  Aspenاستفاده شد و بهمنظور کنترل کیفیت محصوالت از کنترلکننده
 PIPاستفاده گردید .برای پیادهسازی ساختار این کنترلکننده بعد از انجام شبیهسازی پایا و پویا ابتدا شناسایی
سیستم به روش  RIVIDاز طریق اتصال نرمافزار  Aspenو متلب و با استفاده از جعبهابزار  Captainدر محیط
 Simulinkنرمافزار متلب انجام شد و پارامترهای مدل گسسته تابع انتقال سیستم مورد مطالعه ،محاسبه گردید.
سپس با ایجاد اتصال بین ساختار کنترلی طراحی شده و شبیهسازی پویا در محیط  ،Simulinkساختار کنترلی PIP
در محیط متلب جهت کنترل کیفیت محصوالت برای یک سیستم  8×8و در حالت مربعی اعمال گردید .در ادامه
بهینهسازی مصرف انرژی با تغییر در متغیرهایی که از تحلیل درجه آزادی بهدستآمده بودند ،انجام شد .در جدول 4
مقادیر واقعی کیفیت محصوالت جهت مقایسه با نتایج بهدستآمده آورده شده است.
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جدول  -4مقادیر واقعی کیفیت محصو ت
کیفیت

مقدار ()ºC

 ASTM D86 95%محصول باال

146

 ASTM D86 5%نفتا

158

 ASTM D86 95%نفتا

188

 ASTM D86 5%نفت سفید

192

 ASTM D86 95%نفت سفید

256

 ASTM D86 5%گازوئیل

258

 ASTM D86 95%گازوئیل

347

 ASTM D86 5%محصول پایین

324

در جدول  5میزان تغییرات متغیرهای تأثیرگذار بر روی کیفیت محصوالت و همچنین کیفیت محصوالت قبل و بعد
از بهینهسازی نشان داده شده است .نتایج بیانگر این است که استفاده از کنترلکننده  PIPهم ازلحاظ کنترل کیفیت
محصوالت و هم ازلحاظ کاهش مصرف انرژی نتایج مطلوبی را ارائه داده است .این کنترلکننده میتواند اغتشاشات و
تغییرات اعمال شده را بهخوبی کنترل کند درنتیجه اجازه اعمال تغییرات بیشتری خواهد داد؛ بنابراین اگرچه بار
حرارتی کوره افزایش یافته ،اما در نقاط دیگری که مصرف انرژی وجود دارد و جهت کنترل کیفیت محصوالت بهکار
رفتهاند میزان مصرف انرژی ،کاهش هنگفتی داشته ،درحالیکه کیفیت محصوالت بهخوبی حفظ شده است.
جدول  -5کیفیتها و متغیرهای کنترلکننده کیفیت قب و بعد بهینهسازی
متغیرها

قب

بعد

دبی جریان خروجی نفتا ()kg/h

24630

24390

دبی جریان خروجی نفت سفید ()kg/h

90400

90720

دبی جریان خروجی گازوئیل ()kg/h

111000

111200

دبی خروجی محصول باال ()kg/h

85300

86800

دبی بخار ورودی به برج اصلی ()kg/h

4999

4009

دبی بخار عریانساز گازوئیل ()kg/h

2750

2468

بار حرارتی عریانساز نفتا ()GJ/h

10/44

10/04

بار حرارتی عریانساز نفت سفید ()GJ/h

12/6

12/17

145/399

145/6

 ASTM D86 5%نفتا ()ºC

157/6

157/8

 ASTM D86 95%نفتا ()ºC

186/7

186/9

 ASTM D86 5%نفت سفید ()ºC

191/5

191/4

 ASTM D86 95%نفت سفید ()ºC

255/8

255/9

 ASTM D86 5%گازوئیل ()ºC

258/1

258

 ASTM D86 95%گازوئیل ()ºC

347/1

347

 ASTM D86 5%محصول پایین ()ºC

324/1

324/3

 ASTM D86 95%محصول باال ()ºC
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باتوجه به جدول  6در بهینهسازی انجام شده بار حرارتی کوره نسبت به سایر متغیرهایی که جهت بهینهسازی به کار
رفتهاند تغییر بیشتری داشته است؛ اما ازآنجاکه در کوره هدف تأمین گرمای موردنیاز برج تقطیر در شبکه
پیشگرمایش است و فقط برای جبران دمای ورودی به برج است ،دمای خروجی کوره تا جایی که جهت ورود به برج
تقطیر مجاز باشد ،میتواند افزایش یابد .برای به دست آوردن میزان تغییرات انجام شده بر روی متغیرها ،میزان
تغییرات ( )xباید در رابطه ) ln(1-xقرار گیرد .افزایش بیشازاندازه دما در کوره منجر به افزایش جریان بخار و درنهایت
ایجاد پدیده طغیان میگردد .این افزایش دما همچنین باعث شکست خوراک نیز میشود.
جدول  -6تغییرات متغیرهای بهینهساز قب و بعد بهینهسازی
متغیر
دبی پمپ گردشی  3به 1

میزان تغییرات ()x

0/0159

دبی پمپ گردشی  30به 28

-0/000030

دبی پمپ گردشی  45به 43

-0/00018

بار حرارتی پمپ گردشی  3به 4

-0/000019

بار حرارتی پمپ گردشی  30به 31

0/00006533

بار حرارتی کوره

0/0292

در شکلهای  7و  8نمودار جریان بخار و مایع داخل برج قبل و بعد از بهینهسازی و همچنین در شکل  9نمودار
طغیان قبل و بعد از بهینهسازی آورده شده است که نشان دهنده این است که این مقدار افزایش دمای کوره ،در
بهینهسازی انجام شده مشکالت ذکر شده را ایجاد نکرده است.

شک  -7جریان ب ار داخ برج قب و بعد از بهینهسازی

FARAYANDNO

نشریه علمی /تابستان  /1400شماره 74

شک

49

 -جریان مایع در داخ برج قب و بعد از بهینهسازی

شک  -9نمودار طغیان داخ برج قب و بعد از بهینهسازی

در جدول  7میزان افزایش و کاهش نقاط مصرف انرژی بهصورت درصدی بیان شده است .همانگونه که اشاره شده
در تمام موارد بهجز بار حرارتی کوره کاهش میزان مصرف انرژی مشاهده میشود .علت افزایش بار حرارتی کوره این
است از بین متغیرهایی که از درجه آزادی باقیمانده است و برای بهینهسازی بهکار میروند ،تنها بار حرارتی کوره از
بیرون قابلکنترل است و هزینه آن در نظر گرفته شده است و سایر متغیرها که شامل دبی و بار حرارتی چگالندههای
میانیاند ،تحت اختیار برج است؛ بنابراین میتوان گفت که افزایش بار حرارتی کوره برای جبران کاهش مصرف انرژی
در نقاطی از برج که کاهش مصرف انرژی صورت گرفته بود و جهت کنترل کیفیت محصوالت بهکار رفته بودند است.
جدول  -7میزان کاهش انرژیهای مصرفی بعد از بهینهسازی
نوان

میزان کاهش یا افزایش

بار حرارتی کوره

 0/135درصد افزایش

بار حرارتی عریانساز نفتا

 3/83درصد کاهش

بار حرارتی عریانساز نفت سفید

 3/41درصد کاهش

دبی بخار ورودی به عریانساز گازوئیل

 19/8درصد کاهش

دبی بخار ورودی به برج اصلی

 10/255درصد کاهش
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نتیجه یری
در این مطالعه ،کنترل کیفیت محصوالت جانبی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام و سپس بهینهسازی مصرف انرژی
جهت کاهش میزان هزینه انرژی مصرفی واحد انجام شده است .ابتدا شبیهسازی پایا و پویای برج تقطیر در نرمافزار
 Aspen Plusو  Aspen Dynamicsصورت گرفت .کنترل کیفیت محصوالت با استفاده از کنترلکننده تناسبی
انتگرالی همراه با پارامتر جبرانساز در فضای حالت غیرکمینه ( )NMSS-PIPبا استفاده از اتصال نرمافزار متلب و
 ASPENانجام شد .برای پیادهسازی ساختار کنترلی که بتوان تابع هدف بهینه را برای آن تعریف نمود ابتدا شناسایی
سیستم به روش  RIVIDاز طریق اتصال شبیهسازی پویای واحد با  Simulinkنرمافزار متلب و با استفاده از جعبهابزار
 Captainبا ایجاد تغییرات تصادفی پارامترهای ورودی در محدوده قابلقبول و منطقی برای هرکدام و نمایش
پارامترهای خروجی انجام شد و پارامترهای مدل گسسته تابع انتقال سیستم مورد مطالعه ،محاسبه گردید .سپس با
ایجاد اتصال بین ساختار کنترلی طراحی شده موجود در کتابخانه نرمافزار متلب و شبیهسازی پویا در محیط
 ،Simulinkساختار کنترلی جهت کنترل کیفیت محصوالت برای یک سیستم  8×8اعمال گردید .ساختار کنترلی
برای کنترل چند ورودی-چند خروجی ( )MIMOدر حالت مربعی توسعه داده شد و کیفیت محصوالت کنترل گردید.
در ادامه بهینهسازی مصرف انرژی با تعریف تابع هدفی بر مبنای کمینه نمودن هزینه مصرف انرژی انجام شد .بعد از
انجام بهینهسازی ،تنها بار حرارتی کوره افزایش یافت که با توجه به نمودارهای بخار ،مایع و طغیان در داخل برج این
مقدار افزایش بار حرارتی کوره مجاز است .میزان هزینه انرژی مصرفی  8/5درصد کاهش یافت ،درحالیکه کیفیت
محصوالت نیز بهخوبی حفظ گردید .بیشترین درصد اختالف با مقادیر واقعی  0/005درصد برای ASTM D86 %95
جریان نفتا است که خطای بسیار ناچیزی است.
تشکر و قدردانی
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